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Em junho de 2013 a UFG ini-
cia a implantação dos Sis-
temas Integrados de Gestão 

Universitária (SIG). O processo terá 
a duração de quatro anos, com a 
implantação primeiramente dos 
módulos onde não existiam sis-
temas na UFG e, posteriormente, 
substituindo os sistemas já existen-
tes como o de Gestão Acadêmica. 

O SIG é um conglomerado de 
sistemas com a função de gerenciar 
informações e procedimentos de di-
versos setores da UFG, tais como 
gestão de recursos humanos, aca-
dêmica, de patrimônio, entre ou-
tros. O objetivo da implantação do 
SIG é facilitar, agilizar e otimizar os 
sistemas da Universidade.

Segundo o coordenador de 
implantação do SIG, professor Re-
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UFG implanta novo sistema integrado de gestão
Primeiro módulo a ser 
implementado refere-se 
a marcação de férias dos 
servidores

nato Bulcão, a UFG escolheu imple-
mentar o sistema desenvolvido pela 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN), com as devi-
das adaptações, devido à agilidade 
maior do processo, pois desenvol-
ver um sistema próprio para a UFG 
demoraria anos e dispenderia enor-
me esforço e recursos humanos 
extras. Mais de 30 instituições já 
adotaram o sistema desenvolvido 
pela UFRN, como Universidades, 
Institutos Federais e até mesmo a 
Polícia Federal, a Agência Brasilei-
ra de Inteligência e a Capes. 

A língua portuguesa agora é de interesse mundial
3 de julho

14h - 18h50 - MESAS-REDONDA  
Local: Centro de Cultura e Eventos da UFG 
Gramáticos do português: “Defino minha/nossa obra 
gramatical como...” 
14h - 16h - Sessão (I) 
Maria Helena Mira Mateus (UL/ILTEC) 
Evanildo Cavalcante Bechara (ABL/UERJ) 
Mário Perini (UFMG/CNPq) 
Maria Helena de Moura Neves (UPM/Unesp/CNPq) 
 
4 de julho
 
8h - 12h - MESAS REDONDAS  
Local: Centro de Cultura e Eventos da UFG  
Políticas públicas para o ensino de português: a 
voz de quem propõe, de quem pesquisa e de quem 
implementa  
8h - 10h - No Brasil e em Portugal 
Irandé Antunes (UFPE) 
Bruna Maria da Cunha Oliveira (Seduc/GO) 
Carlos Reis (U. de Coimbra) 
Madalena Dias Teixeira (UL/IPS – Santarém)  
Coordenadora: Silvia L. Bigonjal Braggio (UFG/
CNPq) 
 
5 de julho
 
10h20 - 12h20 - Língua portuguesa: transpondo 
fronteiras, unindo culturas 
Gian Luigi de Rosa (UNISALENTO): “A presença 
(expansão) do português brasileiro na Europa: a 
situação acadêmica e editorial italiana”  
Elias Torres Feijó (USC): “Estudos da literatura 
no âmbito da Língua Portuguesa e diplomacia da 
cultura: carências e possibilidades” 
José Marcelo Freitas de Luna (UNIVALI): “A presença 
(expansão atual) do português brasileiro nos EUA” 
Coordenadora: Marilúcia Mendes Ramos (UFG)

O primeiro módulo a ser im-
plementado é o de férias, um dos di-
versos módulos da área de Recursos 
Humanos (SIGRH). Até o momen-
to a maior parte das tarefas deste 
setor ainda não era informatizada. 
Segundo Renato Bulcão, a escolha 
deste setor para o início do processo 
se deve à facilidade de implementa-
ção, pois em setores onde já exis-
tem os sistemas, como o de gestão 
acadêmica, a questão se torna mais 
complexa, pois será necessário uma 
migração dos dados e também inte-
gração com outros sistemas.

Mas há outros ganhos com o 
sistema. O processo de distribui-
ção de salas e também de cadastro 
de disciplinas, por exemplo, deve 
ser integrado, facilitando assim 
a logística de distribuição de es-
paços para as aulas na UFG. Até 
mesmo o aproveitamento de disci-
plinas por estudantes portadores 
de diploma ou que transferiram 
seus cursos será feito de forma 
informatizada. 

O SIG será um portal que 
reunirá todos os sistemas da 
UFG. Conforme o perfil do usuá-
rio como docente, técnico-admi-
nistrativo, professor ou gestor, o 
usuário terá acesso a diferentes 
funções do portal, mas com um 
único login e senha. O principal 
ganho é a integração entre os sis-
temas, facilitando assim o preen-
chimento de informações e atuali-
zação dos dados. 

Para mais informações, aces-
se: http://portalsig.ufg.br

A UFG sedia de 2 a 5 de ju-
lho o quarto Simpósio Mundial de 
Estudos em Língua Portuguesa. 
O evento criado por um grupo de 
universidades paulistas e realizado 
bienalmente, está pela segunda vez 
no Brasil, desta vez em Goiânia. A 
intenção é a troca de experiências 
entre pesquisadores, estudantes, 
mas também elaboradores de polí-
ticas públicas para a promoção do 
idioma no mundo. Segundo a co-
ordenadora do evento em Goiânia, 
Vânia Galvão, o Simpósio é acadê-
mico, mas também tem um forte 
apelo político já que o português, 
em especial o brasileiro, tem ocu-
pado espaço representativo no pa-
norama mundial. 

Pesquisadores de países 
como China, Estados Unidos, 
França e Itália, além dos países 
falantes do português como Portu-
gal, Macao na China se reunirão 
por quatro dias na UFG - de 2 a 
5 de julho - para discutir temas 
como a gramática dos falantes, 
políticas públicas para o ensino de 
português, o movimento de valori-
zação do português, entre outros 
temas.

O congresso teve cerca de 
dois mil inscritos e, apesar de 
continuarem a procura pelas ins-
crições, elas já estão encerradas. 
Toda a programação está disponível 
no site www.simelp.letras.ufg.br 

Confira ao lado, algumas das 
palestras e mesas de destaque na 
programação.
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